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Popis výrobku
Výhody:

Nosná konstrukce TS 8 jako rámová konstrukce
Standardní provedení zahrnuje přední a zadní 19" rovinu s ventilačními usměrňovacími
plechy pro optimální vedení vzduchu a tudíž efektivnímu chlazení
Snížení hmotnosti oproti skříni Modulsafe Level E
Jednoduchá a rychlá montáž

Oblasti použití:

Spolehlivá ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT komponenty
Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfu kompaktní výpočetní centrum.

Materiál:

Ocelový plech, s povrchovou úpravou

Barva:

Skříň: RAL 7035
Servisní dveře: RAL 7035
Dveře pro obsluhu: RAL 9005

Stupeň krytí IP dle
normy IEC 60 529:

IP 56

Rozsah dodávky:

Bezpečnostní sejf s integrovanou konstrukcí TS 8
Přední a zadní 19" rovina
Přizpůsobené ventilační usměrňovací plechy
Každý boční prvek je připraven na vedení kabelů dole a vedení kabelů nahoře
Dveře pro obsluhu a servis s otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou

Volitelné doplňky:

Závěsy dveří podle přání
Dvoukřídlové dveře
Různé systémy zavedení kabelů
Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku
Různé varianty zámku
Spodní rám s požární ochranou

Hodnoty ochrany:

Třída požární odolnosti EI 90/F 90 dle DIN EN 1363-1: 1999 v souladu s DIN 41022:1997
Kritické body připojení byly testovány jako systém
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Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím nářadí analogicky s normou DIN EN 1630/201109/RC 2
Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým
zámkem
Ochrana proti kouři v souladu s DIN EN 1634-3:2005-01
Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým
zámkem
Standardní ochrana
před:

požárem
vodou při hašení
vandalismem
neautorizovaným přístupem
prachem
krádeží/vloupáním

Poznámka:

Projekt na vyžádání

Technické parametry
Montážní výška pro
komponenty:

47 U

Rozměry:

Šířka: 1115 mm
Výška: 2405 mm

Světlé rozměry:

Světlá výška: 2200 mm
Světlá hloubka: 1260 mm

Počet dveří:

2

ETIM 7.0:

EC002499

eCl@ss 8.0/8.1:

27180207

eCl@ss 6.0/6.1:

27180207

Popis výrobku:

Modular Safe, Level B
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